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UNIVERSITETET I OSLO 

ØKONOMISK INSTITUTT 
 

Eksamen i: ECON2310 Makroøkonomisk analyse   

Exam:  ECON2310 Macroeconomic analysis 

 

Eksamensdag: 01.12.2010  Sensur kunngjøres: 21.12.2010 

Date of exam:01.12.2010  Grades will be given: 21.12.2010 

 

Tid for eksamen:  kl. 14.30 – 17.30  

Time for exam: 14.30 – 17.30 

 

Oppgavesettet er på 2 sider 

The problem set covers 2  pages   English version on page 2 

 

Tillatte hjelpemidler: 

 Ingen tillatte hjelpemidler 

Resources allowed: 

 No resources allowed 

 

 

 

Eksamen blir vurdert etter ECTS-skalaen.  A-F, der A er beste karakter og E er dårligste 

ståkarakter.  F er ikke bestått. 

 

The grades given:  A-F, with A as the best and E as the weakest passing grade.  F is fail. 

 

 

 

BOKMÅL 
 

I pressemeldingen fra regjeringen 5. oktober 2010 i anledning statsbudsjettet sier 

finansministeren:  

 

Med utsikter til vekst over trend i fastlandsøkonomien i 2011 og stabilisering av 

arbeidsledigheten klart under det historiske gjennomsnittet, er det nå riktig å stramme til i 

budsjettet og redusere avstanden til 4-prosentbanen. Avstanden anslås til om lag 7,4 

milliarder kroner i budsjettet for 2011. Dette er viktig både av hensyn til aktivitet og 

sysselsetting i konkurranseutsatte næringer og til den langsiktige bærekraften i offentlige 

finanser. 

 

Utdyp og presiser resonnementene i dette sitatet. Diskuter og illustrer ved hjelp av en eller to 

økonomiske modeller sammenhengene mellom arbeidsledighet, offentlige budsjetter og 

aktivitet i konkurranseutsatte næringer på kort og lang sikt.  
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ENGLISH 
 

In the press release from the Norwegian Government 5 October  2010 in occasion of the 

budget the Minister of Finance says: 

 

With the prospects of growth above trend in the mainland economy in 2011 and a 

stabilization of unemployment below the historical average, the Government is committed to 

bringing the spending of revenues back to the long term 4 per cent path. The excess spending 

is estimated at NOK 7.4 billion for 2011. Such a tightening is important for production and 

employment in traded sectors and for the sustainability of the public finances.  

 

Explain the main reasonings in the quote above. With the use of one or two economic models, 

discuss the interrelationships, in the short and the long run, between unemployment, fiscal 

policy, and the production in traded sectors. 

 


